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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش هوشمعنوی و کیفیت زندگیکاری در خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر
همدان است که از روش همبستگی استفاده شد .جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال
 7535است با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  573نفر انتخاب
شدند .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامههای استاندارد هوش معنوی ،کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی
معلمان استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون  tتک گروهی،
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد که وضعیت هوش معنوی و
خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان باالتر از حد متوسط( )5و هم چنین وضعیت کیفیت زندگیکاری آنان
درحد متوسط( )5بود .بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار ،هم چنین بین کیفیت زندگی کاری
و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از طریق هوش معنوی و
کیفیت زندگی کاری معلمان می توان خودکارآمدی معلمان را پیش بینی کرد.
واژگان کلیدی :هوش معنوی ،کیفیت زندگی کاری ،خودکارآمدی ،معلمان ،مدارس ابتدایی
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مقدمه
پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی ،سازمان ها را بر آن داشته تا پاسخ های بسیار گوناگون و متفاوتی را در قبال
پیچیدگی محیطی و فضای رقابتی داشته باشند .یکی از عملی ترین شیوه ها ،ترغیب معلمان به این امر است که با تمام
وجود ،خود را وقف کار کنند و از این طریق "خود" تمام عیار خویش را در کار بیابند ،که پیامد آن معلمانی خالق و
نوآور در پاسخگویی به محیط های متالطم خواهد بود .از جمله عومل فردی که مورد توجه ویژه محققان روان شناسی
سازمان برای انجام موفقیت آمیز کار قرار گرفته است ،خودکارآمدی 7میباشد(بندورا7311 ،2؛ به نقل از گلچین و
سنجری .)35: 7537 ،خودکارآمدی از متغیرهای کلیدی در نظریه شناختی اجتماعی بندورا است .مبانی نظری
خودکارآمدی در رشته ها و محیط های گوناگونی آزمایش شده و از پشتوانه هایی فزاینده نظری و تجربی برخوردار
است(مادوکس و استانلی .)2332 ،خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود ،احساس کفایت و کارآیی در
برخورد با زندگی اطالق می شود(بندورا .)2335 ،برک )2335(5معتقد است خودکارآمدی فرد نقش حساسی در بازداری
یا پایداری رفتار او در موقعیت های گوناگون ایفا میکند (یوسف زاده و همکاران .)773 :7537 ،تحقیقات بسیاری در
طول سال های گذشته برای پیدا کردن بهترین معیار جهت پیش بینی هماهنگی افراد با محیط اطراف خود ،بر اساس ویژگی
های خاص هر فرد انجام شده است که منجر به معرفی هوش 5گردید(اردالن و همکاران .)36: 7535 ،امروزه گفته می شود
هوش کلی و هوش هیجانی پاسخگوی همه چیز نبوده و به تنهایی مؤثر نیستند ،بلکه به عامل سومی هم نیازمند است که
هوش معنوی 3نامیده می شود(یکتایی و همکاران ،7535 ،ص .)7261مفهوم هوش معنوی یکی از مفاهیم جذاب و بحث
انگیزی است که در پرتو توجه و عالقهی جهانی محققان ،به ویژه روان شناسان حوزهی دین و معنویت مطرح شده و توسعه
یافته است(یکتایی و همکاران .)7263:7535 ،هوش معنوی شامل هدایت و معرفت درونی ،حفظ تعادل فکری ،آرامش
درونی و بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت ،مالیمت و مهربانی است و توانایی به دست آوردن قدرتی است که ما را در
رسیدن به رؤیاهایمان یاری دهد(باقر پور و عبداله زاده .)36:7537 ،مطالعات انجام شده نشان می دهد ،نیازهای روانی
کارکنان در سازمان از طریق کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری 6برآورده میشود(شهبازی و همکاران .)13:7511 ،لذا،
نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی
مورد توجه قرار می دهد(شریف.)7333 ،
علیرغم نقش حیاتی و رسالت حساس معلم در نظام تعلیم و تربیت کشور و تأثیر توانمندی ها و خودکارآمدی معلمان در
عملکرد شغلی آنان ،مطالعه عوامل مرتبط با خودکارآمدی معلمان تا کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و
این موضوع به عنوان یک خالء پژوهشی مطرح می باشد لذا دراین راستا پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت هوش
معنوی ،کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی ،درصدد پاسخگویی به این سئوال اساسی است که
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آیا بین هوش معنوی وکیفیت زندگی کاری معلمان با خودکارآمدی آنان در مدارس ابتدایی شهر همدان رابطه ای وجود
دارد؟
در اواخر قرن بیستم برخی از شواهد نشان داد نوع دیگری از هوش است که می تواند تصویری کامل از هوش انسان را
نشان دهد که آن را هوش معنوی نامیدند (اردالن و همکاران .)15:7535 ،هوش معنوی برای نخستین بار در سال7336
توسط استیونز 7مطرح شد .بعد در سال  7333توسط ایمونز 2گسترش یافت(با عزت و شریف زاده .)36:7537 ،زوهر
 )2372(5معتقد است که هوش معنوی زاینده بینشی عمیق در وقایع زندگی است و شخص را در برابر حوادث زندگی
مقاوم می کند و به وسیله آن افراد به مشکالت معنایی و ارزشی پرداخته و آن را حل می کنند(ضمیری نژاد و همکاران
 ،7532،ص .)115سانتوس )2336(5معتقد است هوش معنوی در مورد ارتباط با آفریننده جهان است (عبدلی و همکاران،
 .)7535از دیدگاه کینگ 3هوش معنوی به عنوان یک مجموعه از ظرفیت های ذهنی تعریف می شود که در وحدت و
یکپارچگی و کاربرد انطباقی جنبه های غیر مادی و مافوق هستی فرد و رسیدن به نتایجی از قبیل اندیشهی وجودی عمیق،
بهبود معنا و شناخت خویشتن برتر می باشد و دارای چهار بعد اساسی می باشد-7 :تفکر انتقادی وجودی  -2تولید معنای
شخصی -5آگاهی متعالی -5توسعهی حالت هوشیاری(میرزا خانی .)57 :7532،بنابراین با توجه به اهمیت و نقش برجسته
ای که معلمان در سازمان دارند ،پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد آنان ،کاهش غیبت و ترک خدمت
آنها و در نهایت افزایش بهره وری می گردد ،مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران می باشد .یکی از این موضوعات
مهم کیفیت زندگی کاری است .مفهوم کیفیت زندگی کاری امروزه به یک موضوع اجتماعی عمده در سر تا سر دنیا مبدل
شده است(لوتانز .)2332 ،از آنجا که بین اقدام های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود
دارد ،از این رو ،حیات دوباره بخشیدن به کارکنان ،از راه ارتقای کیفیت زندگی کاری ،کلید موفقیت هر سازمان به شمار
می رود(اردالن و همکاران .)32 :7532 ،حصول اطمینان از کیفیت زندگی کاری یکی از بهترین روش ها برای جذب و
نگهداری کارکنان با استعداد و هم چنین کسب عملکرد بهتر برای سازمان است(مورین .)2335 ،طبق مطالعه والتون
( ،)2333کیفیت زندگی کاری موجب نگرش مثبت کارکنان نسبت به کار و سازمان و ارتقای بهره وری و انگیزش درونی
و اثربخشی سازمانی ،می شود(والتون .)2333 ،در یک تعریف کلی ،کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت
کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط و شرایط کار خود است(بدری آذرین و همکاران.)75 :7535،
کیفیت زندگی کاری ،عکس العمل کارکنان در برابر کار و به ویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و
سالمت روحی است (والتون .)7315 ،6در همین رابطه والتون ( )7315الگویی نظری را برای تبیین کیفیت زندگی کاری
ارائه نموده است که دارای مؤلفه های زیر می باشد:
-7پرداخت منصفانه و کافی -2 :1محیط کار ایمن و بهداشتی :1ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات
کار منطقی؛  -5تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم -5 :7قانون گرایی در سازمان -3 :2وابستگی اجتماعی زندگی کاری- 6:5
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فضای کلی زندگی -1 :5یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار -1 :3توسعه قابلیت های انسانی(حیدرزادگان و
همکاران .)55:7535،یکی دیگر از عواملی که میتواند در تحقق اهداف سازمان ها(مدارس) نقش اساسی ایفا کند،
خودکارآمدی معلمان است .از آنجایی که در مسأله خودکارآمدی ،معلم نقش کلیدی و اساسی در امر تعلیم و تربیت و
افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایفا می کند ،این مهم ،ما را بیشتر متوجه وظیفه خطیر معلمی مینماید،
چرا که معلم خودکارآمد میتواند گام مهمی جهت ارتقای کمی و کیفی مطالب یاد گرفته شده توسط فراگیران
بردارد(پیرکمالی و همکاران .)725 :7532 ،امروزه باورهای خودکارآمدی به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل
در رفتارهای انسانی محسوب میشوند ،محققان نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی مهمترین تعیین کننده انگیزش،
عاطفه ،تفکر و عملکرد فرد میباشد(عابدینی و آرین .)32:7513 ،در ادبیات روانشناسی ،از خودکارآمدی که یک سازه
انگیزشی محسوب میشود(مارتان و همکاران ،)2375،به عنوان باور فرد در مورد توانمندیها و شایستگیهای خود به
منظور انجام موفقیت آمیز یک تکلیف خاص تعریف شده است(بندورا7311 ،؛ به نقل از هاشمی و همکاران.)7535 ،
خودکارآمدی یک سازه محوری در نظریه شناختی اجتماعی آلبرت بندورا است .منظور از خودکارآمدی باورهای شخص
درباره قابلیت های فرد برای سازماندهی و اجرا دورههای عمل مورد نیاز برای مدیریت و موقعیتهایی که در آینده پیش
خواهد آمد میباشند(بندورا7333 ،؛ به نقل از ارجمند .)7533 ،خودکارآمدی معلم یعنی قدرت او در غلبه بر نیازها و
دشواریهای نقش شغلی خود .معلمان خودکارآمد اهداف آموزشی را خود تنظیم میکنند و پیوسته میکوشند حتی در
شرایط نامطلوب به آنها دست یابند .عالوه بر این ،باال بودن سطح خودکارآمدی معلم باعث توسعهی روشهای نوین در
جهت حل مشکالت خواهد بود(زینال زاده .)3 :7532 ،پین تریچ و شانک )2332(6خودکارآمدی را یک متغیر اساسی در
یادگیری ،عملکردهای اجتماعی -شناختی ،مهارت های حرکتی ،انتخاب راهبردها و رفتارها به شمار آورده اند(سلیمانی و
هویدا .)32 :7532،تی اسچانن -موران و وولفولک ( )2337خودکارآمدی معلمان را شامل سه مؤلفه میدانند که عبارتنداز:
 -7درگیر کردن فراگیران -2روشهای تدریس و  -5مدیریت کالسی.
در ادامه پژوهش های انجام شده در رابطه با این سه متغیر مورد بررسی قرار می گیرد .نتایج پژوهش محبی و همکاران
( )7533نشان داد که بین هوش معنوی مدیران و مؤلفههای چهارگانه آن (تفکر انقادی وجوی ،تولید معنای شخصی،
آگاهی متعالی و توسعه حالت آگاهی) و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .تمنائی فر و لیث ( )7535در
پژوهشی دریافتند که بین هوش هیجانی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری رابطه معناداری وجود دارد .نتایج
پژوهش جعفری ( )7535نشان داد بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه
بوعلی سینا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش بدری آذرین و همکاران ( )7535حاکی از آن است که بین
استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد .نتایج مطالعهی رستمی ( )7535نشان داد که بین
میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران در گروههای سنی مختلف با مدرک
تحصیلی و سنوات خدمت مختلف ،مشابه است” .دهقان مروستی و رسولی ( )7535در پژوهشی دریافتند که بین کیفیت
1

.opportunity For Continued Growth and Security
.constitutionalism in the Work Organization
3
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زندگی کاری معلمان و جو اخالقی محل کار رابطه معنیداری وجود دارد .پارسا و مهنی ( )7532نشان دادندکه بین کیفیت
زندگی کاری مدیران و سالمت سازمانی مدارس ،در بین مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد .هم
چنین نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری مدیران و سالمت سازمانی مدارس رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .نتایج پژوهش ”ترکاشوند“ ( )7532بیانگر وجود رابطه معنیدار و معکوسی بین عوامل فشارزای شغلی و ابعاد
آن با خودکارآمدی معلمان می باشد .پیر کمالی و همکاران ( )7532نشان دادند که خودکارآمدی معلمان در سطح
انگیزش تحصیلی ،نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد .نارهن 7و همکاران
( )2375در پژوهشی نشان دادند که بین زندگی کاری وکیفیت زندگی کاری رابطهی معناداری وجود دارد مؤثرترین عامل
تأثیر گذار بر روی کیفیت زندگی کاری منتج از رویه های شغلی بود .نتایج هم چنین نشان داد که رابطهی معنادار مثبتی
بین برنامه های کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی وجود دارد .زکان و همکاران )2375(2در پژوهشی دریافتند که بین
مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی همبستگی مثبت معنیداری وجود دارد .یوسیلزا )2372(5در پژوهشی به این نتیجه
رسید که خودکارآمدی باعث افزایش سازگاری دانشجویان می شود .گاپتا )2372(5در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین
هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد .مارگولیس و مک کیب)2373( 3
طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی معلمان باعث بهبود یادگیری و افزایش انگیزه یادگیری دانشآموزان
میگردد .آدگبلو )2331(6در پژوهش خود به منظور بررسی رابطه معنویت با خودکارآمدی و کیفیت زندگی کاری در
افراد بزرگسال مبتال به بیماری نتیجه گرفت که بین این متغیرها یک رابطه قوی وجود دارد ،به گونه ای که افراد با باورهای
معنوی باال از خودکارآمدی باال و هم چنین کیفیت زندگی مناسبی برخوردار بودند ،باورهای معنوی می توانند احساس
آرامش را در افراد به همراه داشته باشند و با افزایش احساس کنترل و ارتقاء احساس امنیت و تقویت اعتماد به نفس در
جهت سازگاری و سالمت گام بر دارند.

خودکارآمدی
معلمان

کیفیت زندگی
کاری

هوش معنوی

شکل شماره .7مدل مفهومی پژوهش
سئواالت پژوهش
 -7وضعیت هوش معنوی،کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان چگونه است؟
- 2آیا بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان رابطه وجود دارد؟
-5آیا بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان رابطه وجود دارد؟
1

.narhen
. ozkan et al,.
3
. yusliza
4
.gupta
5
.margolis &Mac cabe
6
.adgeblo
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 -5آیا از طریق هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری می توان خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان را پیش
بینی کرد؟
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال
تحصیلی  7535-7535به تعداد  7352نفر بود .نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی ،و
بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  573نفر انتخاب شد .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از دو پرسشنامه استفاده
شد)7 :پرسشنامه هوش معنوی :این پرسشنامه توسط هیلد برانت ( )2377ساخته شده است که مشتمل بر  25سئوال است و
امتیازات هر سئوال بر اساس طیف لیکرت  7تا  3می باشد و از چهار مؤلفه تفکر انتقادی وجودی ،تولید معنی شخصی،
آگاهی و توسعه حالت آگاهی تشکیل گردیده است ،میرزاخانی( )7532میزان پایایی این پرسشنامه را  3/33گزارش کرده
است .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای تفکر انتقادی وجودی ،3/13
تولید معنی شخصی  ،3/63آگاهی  ،3/65توسعه حالت آگاهی 3/15و هوش معنوی 3/33به دست آمد.
 -2پرسشنامه کیفیت زندگی کاری :این پرسشنامه توسط ریچارد والتون ( ) )7315ساخته شده است و مشتمل بر  52سئوال
است که هشت مؤلفه(پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تأمین فرصت رشد وامنیت مداوم،
قانونگرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
کار ،توسعه قابلیت های انسانی) را در بر می گیرد .و دامنه ی امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت از  7تا  3درجه بندی می
شوند .در این پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرداخت منصفانه و کافی،
محیط کار ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد وامنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی
کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار ،توسعه قابلیت های انسانی و کیفیت زندگی
کاری به ترتیب 3/33 ،3/65 ،3/37 ،3/16 ،3/16 ،3/63 ،3/13 ،3/13 :و  3/35به دست آمد.
 -5پرسشنامه خودکارآمدی :برای سنجش خودکارآمدی معلمان از پرسشنامه خودکارآمدی ”اسچانن -موران و
وولفولک“ ( )2337استفاده شده است .این پرسشنامه  25سئوال و سه مؤلفه درگیر کردن فراگیران ،روش های تدریس و
مدیریت کالسی را در بر می گیرد و بر اساس طیف لیکرت از ( 7خیلی کم تا  3بسیار زیاد) نمره گذاری می شود .در این
پژوهش ،مقدار آلفای کرونباخ برای مؤلفه های درگیر کردن فراگیران ،روش های تدریس و مدیریت کالسی و
خودکارآمدی معلمان به ترتیب  3/13 ،3/15 ،3/15و  3/37به دست آمد.
علی رغم استاندارد بودن پرسشنامه ها با این حال ،روایی پرسشنامه های پژوهش با بهره گیری از روش روایی محتوایی و
استفاده از دیدگاه خبرگان تعیین شد .در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی در حد میانگین و انحراف
معیار ،آزمون  tتک گروهی ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه
 76استفاده شده است.
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یافته ها

سئوال  )7وضعیت هوش معنوی ،کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی همدان چگونه است؟
جدول( )7بررسی وضعیت هوش معنوی معلمان مدارس ابتدایی همدان با استفاده از آزمون  tتک گروهی:

متغیر

میانگین

هوش معنوی

انحراف میانگین آماری مقدار آماره  tدرجه آزادی
5/33

تفکر انتقادی وجودی 5/33
تولید معنی شخصی 5/37
آگاهی

5/35

توسعه حالت آگاهی 5/35

3/31
3/65
3/65
3/33

53/53

5

533

سطح معناداری
*3/3337

5

53/36

533

*3/3337

5

21/33

533

*3/3337

5

3/61

21/15
5

533

25/17

* در سطح  3/33معنادار است.

533

*3/3337
*3/3337

** در سطح  3/37معنادار است

نتایج آزمون  tتک گروهی در جدول ( )7نشان میدهد میانگین هوش معنوی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان  5/33با
انحراف معیار  3/31است که از میانگین آماری ( )5بزرگتر است و این تفاوت در سطح  3/37معنادار است زیرا (3/37
<)p؛ بنابراین با  %33اطمینان میتوان گفت که میزان هوش معنوی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان باالتر از حد متوسط
( )5است.
جدول( )2بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان با استفاده از آزمون  tتک گروهی:
متغیر میانگین مشاهده شده

انحراف استاندارد

میانگین آماری مقدار آماره  tدرجه آزادی سطح

معناداری
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کیفیت زندگی کاری

5/35

3/65

5

3/31

533

3/521

پرداخت منصفانه و کافی

2/65

3/15

5

1/21

533

**3/3337

محیط ایمن و بهداشتی

5/36

3/11

5

72/13

تأمین فرصت رشد و امنیت مدا 5/55
5/35

قانون گرایی در سازمان

3/13

وابستگی اجتماعی زندگی کاری 2/35
2/13

فضای کلی زندگی

یکپارچگی و انسجام اجتماعی 5/76

3/16

5

1/37

533

**3/3337

5

3/35

533

3/532

3/12
3/63

533

**3/3337

7/52

5
5

3/12

3
5/33

5

533
533
533

3/716
**3/3337
**3/3337

در سازمان کار
توسعه قابلیت های انسانی

2/11

3/13

5/63

5

* در سطح  3/33معنادار است.

533

**3/3337

** در سطح  3/37معنادار است.

نتایج آزمون  tتک گروهی در جدول ( )2نشان میدهد میانگین کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان
 5/35با انحراف معیار  3/65است که از میانگین آماری ( )5بزرگتر است اما این تفاوت در سطح  3/33معنادار نیست؛
بنابراین می توان گفت که میزان کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در حد متوسط ( )5است.
جدول( )5بررسی وضعیت خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی همدان با استفاده از آزمون
 tتکگروهی

متغیر میانگین مشاهده شده

انحراف استاندارد میانگین آماری مقدار آماره  tدرجه آزادی سطح

معناداری
خودکارآمدی

5/13

درگیر کردن فراگیران 5/17

3/37

5

3/36

53/33
23/57

5

**3/3337 533
** 3/3337 533

روش های تدریس

5/31

3/33

5

**3/3337 533 53/13

مدیریت کالس

5/33

3/36

5

**3/3337 533

21/5

* در سطح  3/33معنادار است ** .در سطح  3/37معنادار است..
نتایج آزمون  tتک گروهی در جدول ( )5نشان میدهد میانگین خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان  5/13با
انحراف معیار  3/37است که از میانگین آماری ( )5بزرگتر است و این تفاوت در سطح  3/37معنادار است زیرا (3/37
722
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<)p؛ بنابراین با  %33اطمینان میتوان گفت که میزان خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان باالتر از حد
متوسط ( )5است.
سؤال )2آیا بین هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان رابطه وجود دارد؟
جدول(  )5رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان
متغیر

تعداد ضریب همبستگی سطح معناداری

رابطه هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی **3/3337 3/521 573

** در سطح  3/37معنادار است

* در سطح  3/33معنادار است.

براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول ( ،)5بین هوش معنوی و خودکارآمدی ( p=3/3337و
 )r =3/521رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زیرا ( .)p< 3/37بنابراین با  %33اطمینان می توان گفت که هرچه هوش
معنوی معلمان باالتر باشد ،خودکارآمدی آنان افزایش مییابد.
سؤال )5آیا بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان رابطه وجود دارد؟
جدول( )3رابطه بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان
تعداد

متغیر

ضریب همبستگی

رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی 573

* در سطح  3/33معنادار است.

سطح معناداری
3/221

**3/3337

** در سطح  3/37معنادار است

براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول ( ،)3بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان
( p=3/3337و  )r =3/221رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زیرا ( .)p< 3/37بنابراین با  %33اطمینان می توان گفت که
هرچه کیفیت زندگی کاری معلمان باالتر باشد ،خودکارآمدی آنان افزایش مییابد.
سؤال )5آیا از طریق هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری می توان خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان را
پیش بینی کرد؟
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جدول ( )6پیش بینی خودکارآمدی معلمان براساس هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری آنان
مدل

ضریب همبستگی( Rضریب تعیین  R2ضریب تعیین اصالح شده  R2دوربین واتسون
سطح معناداری
3/553

3/776

3/722

7/65

27/21

3/337

ضرایب غیراستاندارد
B

مفروضه های همخطی

ضرایباستاندارد

تولرنس
میانگینخطای استاندارد

Bet a

t

Tol er ance
تورمواریانسVI F

سطح

مقدار ثابت

2/361

3/236

72/513

3/337

هوش معنوی

3/235

3/337

3/212

5/335

3/337

3/113

7/751

کیفیت زندگی کاری

3/733

3/351

3/723

2/265

2/325

3/113

7/751

برای پیشبینی خودکارآمدی معلمان بر اساس هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری آنان و همچنین مقایسه شدت تأثیر
هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری بر خودکارآمدی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
با توجه به مقادیر بتا و سطح معنیداری مقادیر  tدر جدول ( ،)6هم هوش معنوی و هم کیفیت زندگی کاری توانایی پیش-
بینی خودکارآمدی معلمان را دارند .تأثیر هوش معنوی مثبت و به اندازه  3/212است ( )β=3/212 ،p<3/33و تأثیر کیفیت
زندگی کاری مثبت و به اندازه  3/723است ( .)β=3/723 ،p<3/33مدل نهایی عبارت است از:
( +2/361کیفیت زندگی کاری) ( + 3/723هوش معنوی) = 3/212خودکارآمدی
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان بود .خودکارآمدی،
اطمینان به توانایی خود در کنترل افکار ،احساسات و فعالیت ها است و بنابراین روی پیامد اعمال مؤثر است .انتظارات
خودکارآمدی بر عملکرد واقعی افراد ،هیجانات ،انتخاب رفتار و سرانجام میزان تالش و کوشش که صرف یک فعالیت می
شود مؤثر است(براون و اینوری7311 ،7؛ به نقل از یوسف زاده و همکاران .)7537 ،یافته های سئوال اول پژوهش نشان داد
که هوش معنوی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان باالتر از حد متوسط( )5است .یافته های این سئوال با نتایج محبی و
همکاران( ،)7533رستمی( ،)7535که در پژوهشهای خود میانگین هوش معنوی را باالتر از حد متوسط گزارش دادهاند
.bravon& Enouri
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هم سو است .هوش معنوی ،هوشی است که مشکالت معنایی و ارزشی را حل کرده و اعمال و زندگی ما را در یک سطح
وسیع و قدرتمندتر معنا می دهد .هوش معنوی باعث می شود تا از اطالعات معنوی در حل مشکالت روزانه استفاده شود و
در نتیجه باعث سازگاری فرد شود .از دیدگاه ”واگان“ ( )2335هوش معنوی یکپارچه کننده ی زندگی درونی و معنوی با
زندگی بیرونی در محیط کاری است .افراد با استفاده از هوش معنوی می توانند فعالیت ها و زندگی خود را در مسیری
عمیق و معنادارتر هدایت کنند .سایر یافته ها مبین آن است که وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان در حد متوسط می
باشد که با نتایج تحقیق جعفری( ،)7535بدری آذرین و همکاران( ،)7535دهقان مروستی و رسولی ( ،)7535پارسا و مهنی
( ،)7532نارهن و همکاران( ،)2375که در پژوهشهای خود میانگین میزان کیفیت زندگی کاری نمونه مورد مطالعه خود
را در حد متوسط ( )5گزارش دادهاند هم سو است .نتایج تحقیق در مؤلفه منصفانه بودن پرداخت ها نشان می دهد که از
نظر معلمان ،این مؤلفه کمتر از حد متوسط می باشد و به نظر آنان حقوق و مزایای آنها رضایت بخش نبوده و با کار آنها
تناسبی ندارد .این امر باعث می شود معلمین از کار خود ناراضی بوده و کارایی و اثربخشی مناسبی نداشته باشند .واضح
است که رشد و شکوفایی یک جامعه منوط به رشد و شکوفایی انسان های آن می باشد ،لذا ترمیم حقوق معلمان و تناسب
پرداخت های آنان با دیگر مشاغل جامعه اگر چه بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می کند ،اما بازده و نتیجه آن بسیار
بیشتر از این بار مالی خواهد بود.
وضعیت خودکارآمدی معلمان باالتر از سطح متوسط می باشد که یافته های این سئوال با نتایج تمنائی فر و لیث(،)7535
پیر کمالی و همکاران( ،)7532یوسیلزا( )2372و مارگولیس و مک کیب ( ،)2373که در پژوهشهای خود میانگین
خودکارآمدی را باالتر از حد متوسط( )5گزارش دادهاند هم سو است .هر چه خودکارآمدی معلمان باالتر باشد به
خودشان بیشتر اطمینان دارند که کارشان با اهمیت و مفید است و تأثیر مثبتی بر یادگیری دانش آموزان دارد و همین
اطمینان و اعتقاد آنها سبب بروز رفتارهایی از آنان می شود که در واقعیت هم موجب پیشرفت و موفقیت بیشتر دانش
آموزان خواهد شد و تمام این عوامل در نهایت به میزان رضایت معلمان از کارشان میافزاید( اشتون و وب.)7315 ،
معلمانی که دارای حس خودکارآمدی باالتری هستند بهتر می توانند خود را با شاگردانشان هماهنگ کنند و به نیازهای
ویژه شاگردانشان بهتر پاسخ دهند .این خودکارآمدی باال می تواند سبب بروز رفتارهایی از معلم مانند صرف زمان بیشتر در
کالس ،خالقیت بیشتر درطراحی برنامه های درسی ،مدیریت مناسب کالس درس و نیز بکارگیری روشهای تدریسی که
با ویژگی های دانش آموزان تناسب بیشتری داشته باشد ،شود .در نهایت باورهای معلمان ،به ویژه باورهای خودکارآمدی
آنها پیرامون کارآمدیشان بر تصمیمات آموزشی آنها تأثیر می گذارد و از این طریق بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان مؤثر است .خودکارآمدی قابل دستکاری است می توان با آموزشهایی آن را افزایش داد.
نتایج سئوال دوم پژوهش روشن ساخت که بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛
بنابراین میتوان گفت که هرچه هوش معنوی معلمان باالتر باشد ،خودکارآمدی آنان افزایش مییابد .نتایج این سئوال با
یافته های تحقیق گلچین و سنجری( ،)7537گاپتا  ،)2372( 7آدگبلو( ،)2331هم سو است چرا که آنها نیز در پژوهش خود
همبستگی مثبت و معنیداری را بین این دو مؤلفه گزارش دادهاند .یافته های تحقیق گلچین و سنجری( )7537بیانگر این
است که هوش معنوی و خودکارآمدی قابل پرورش و رشد میباشند و سازمان ها می توانند نقش بسزایی در افزایش هوش
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معنوی و خودکارآمدی کارکنان داشته باشند .پس هرچه معلمان از هوش معنوی بیشتری برخوردار باشند به همان نسبت
میزان خودکارآمدی شان افزایش می یابد .میتوان گفت که افراد برخوردار از هوش معنوی باال از میزان خودکارآمدی
باالتری بهره مند خواهند شد .هوش معنوی به ما اجازه می دهد تا آنجا که ممکن است موقعیت را تغییر دهیم و یا بهتر
مدیریت کنیم.
نتایج سئوال سوم پژوهش روشن ساخت که بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد؛ بنابراین می توان گفت که هرچه کیفیت زندگی کاری معلمان باالتر باشد ،خودکارآمدی آنان افزایش مییابد .نتایج
این سئوال با یافته آدگبلو( ،)2331هم سو است .با بهبود کیفیت زندگی کاری معلمان می توان از آنان افرادی شایستهتر و
مناسبتر برای آموزش نسل آینده کشور ساخت .لذا تالش در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری معلمان باعث افزایش
خودکارآمدی آنان خواهد شد.
یافته های سئوال چهارم پژوهش نشان داد که هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری توانایی پیش بینی خودکارآمدی
معلمان را دارند که این یافته پژوهش با نتایج تحقیق اردالن و همکاران( ،)7535حمید و زمستانی( ،)7532هم سو است.
سینگ جی 7هوش معنوی را توانایی ذاتی ،تفکر و درک پدیده های معنوی می داند که رفتار روزانه افراد را با ایدئولوژی
معنوی هدایت میکند (سینگ .جی2331 ،؛ به نقل از رستمی .)7535 ،با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود در
سازمانهای آموزشی به خصوص مدرسه برای افزایش خودکارآمدی که عاملی مهم در جهت بهبود عملکرد و اثربخشی
سازمانی است ،مدیران از تکنیکهای هوش معنوی و روشهای ارتقاء کیفیت زندگی کاری استفاده کنند .برای اینکه
توانایی و مهارت الزم را برای انجام موفقیت آمیز کار خود داشته باشند .در فرآیند استخدام و گزینش معلمان به توانایی-
های علمی آنان توجه کنند ،به تواناییهای معلمان اعتماد داشته باشند ،نظراتشان را مدنظر قرار دهند و آنها را در تصمیم-
گیری های مربوط به کار مشارکت دهند.
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دهم ،ش  ،73صص.725-753 ،
ترکاشوند ،م.ع .)7532(.بررسی رابطه عوامل فشار زای شغلی و خودکارآمدی معلمان (مطالعه موردی معلمان
مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد همدان.
جعفری ،ز .)7535( .بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی کاری
کارکنان دانشگاه بوعلی سینا ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلی سینا.
حیدر زادگان ،ع.ر؛ کوچک زایی ،م و آخوند زاده ،ع .)7535( .بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی
سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،سال هشتم ،ش  ،5صص53-31 ،
دهقان مروستی ،س .و رسولی ،ر .)7535( .نقش جو اخالقی محیط کار بر کیفیت زندگی کاری معلمان
مدارس ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،سال ششم ،ش  ،71صص.3-16 ،
رستمی ،س .)7535( .بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه
شهرستان کامیاران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلی سینا.
زینال زاده ،س .)7532( .سالمت روان در مدارس با تقویت خودکارآمدی ،روانشناسی ،رشد مشاوره مدرسه،
سال هشتم ،ش  ،5صص.6-3 ،
سلیمانی ،ع و هویدا ،ر .)7532( .بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی بندورا ،علوم
اجتماعی ،ش  ،65صص.37-31 ،
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